
Styrelsemöte BiS, 29 december 2019 
Närvarande: Martin (mötesanteckningar), Lena, Sofia, Christian, Charlotte 

 

Föreg. protokoll 
 
Vi gick igenom protokollet från föregående möte, alla viktiga punkter representerade i 
dagordningen 

 

Tidskriften 
 
Vi utvärderade jubileumsnumret, som sammanfattningsvis blev jättebra. Tryckfelsnisse hade 
varit framme både gällande texten om omslagsbilden (den var kvar från förra numret) och i 
bildtexter till Ulfs illustrationer, där det tillkommit ett "s" för mycket i Ulf Larson. Rättelser till 
nästa nummer. 
Lena meddelade att hon skickat numret till de konsulenter som medverkade i hennes artikel, 
samt till kulturminister Amanda Lind. Martin påminde att vi kan maila ut pdf till medverkande vid 
behov. 
Nummer 1/2020 har tema Aktivism, och vi korrigerade utgivningsplanen till följande: 
Manusstopp 17/2, till tryck 19/3, i lådan senast 27/3. Martin stämmer av med tryckeriet att det 
funkar, så att det med säkerhet blir färdigt till salongen vid årsmötet. 
Numret ska tillägnas Barbro Bolonassos. Vi skriver inledartext utifrån detta, och har en bild på 
Barbro på omslaget. 

 

Ekonomin 
 
Christian redogjorde för den ekonomiska situationen, som förstås påverkats av att vi inte fick 
något produktionsstöd från Kulturrådet i år heller. 
Vi går minus med ca 25–30 000 kr per år om vi inte får stöd, informerade Christian. Men vi har i 
nuläget lite kapital, vid årsskiftet ca 138 000 kr på kontot, så det finns en buffert att kunna 
fortsätta ge ut tidskriften några år framåt ändå. Dock behöver vi vara återhållsamma med 
utgifter, inte minst kostnader för styrelsemöten och dylikt. 
Glädjande nog hade vi 353 betalande medlemmar/prenumeranter vid nummer 4/2019, vilket är 
+14 personer på ett år. Nyhetsbrevet förmodligen en viktig faktor. 
Christian menade att vi inte bör stå för eget arrangemang på Bokmässan 2020, men vi 
konstaterade att vi kan vara intresserade av samarbete med någon annan om möjligheten dyker 
upp. 



Kommissionsförsäljningen av enskilda lösnummer är väldigt dyr för ofta inga sålda nummer den 
vägen. Styrelsen beslutade att säga upp denna från och med nästa betalning. 
Vi får återkomma till diskussionen om hur vi kan få fler medlemmar och prenumeranter på 
årsmötet, bland annat en riktad marknadsföringssatsning mot bibliotek och institutioner vore på 
sin plats. 

 

Årsmötet och salongen 
 
Lokalen är spikad: Hemgården, Kiliansgatan, Lund 
Tidsschema: Möte 10–12, lunch –13, salong, fortsättning möte 15–17. 
 
Praktiska saker inför årsmötet: 

● Max 500 kr per person för resa för medlemmar, styrelsen får sina resekostnader täckta 
● Lund–Malmö-falangen fixar matförberedelser (macklunch) 
● Martin påminner Tove och Tobias i Umeå om valberedningen 
● Martin hör också med Tobias om han kan tänka sig att förbereda en 

verksamhetsberättelse 

 

Littfest 
 
Vi har fått faktura för vår medverkan på Littfest i Umeå, Christian betalar. 
Martin funderar på att åka, och även Charlotte åker eventuellt dit. 
Martin stämmer av med Umeå-falangen om bemanning och praktiskt. Viktigt att vi har ett bra 
prenumerationserbjudande och en fin duk till bordet 

 

Jubileumsfest i Göteborg 
 
Inbjudan till jubileumsfest i Göteborg gick ut i bis 4/2019. 
Lena stämmer av status med Ingrid. 

 

Besök på Södertörns bibliotekarieutbildning 
 
Inte hört något mer, Martin stämmer av med Tobias. 

 



Nästa möte 
 
Prel. söndag 26/1 19:00. 


